Seznamte se
s produktovou
řadou RELAX

Mějte své
účty s RELAXEM
pod kontrolou

Produktová řada RELAX Vám přináší transparentní a dlouhodobě výhodné
řešení dodávek energií. Díky tomu máte přehled o tom, jak jsme Vaši cenu
vypočítali a jak ji budeme počítat i pro následující období dodávek.

Skladba dodávky elektřiny
Zhruba 60 % představují státem regulované platby – cena za dopravu elektřiny, příspěvek na výrobu elektřiny z obnovitelných
zdrojů, poplatek pro společnost OTE za centrální evidenci odběrných míst a daně. Tyto platby jsou součástí faktury,
dodavatel příslušné částky vybere a převede na účet konečných příjemců.
Zbývajících 40 % tvoří cena silové elektřiny. Je důležité vědět, že zatímco státem regulované platby nemůžete
ovlivnit a jsou u všech dodavatelů stejné, u ceny silové elektřiny záleží pouze na Vašem rozhodnutí, jaký typ
ceníku si vyberete a kolik tak ušetříte.

Cena silové elektřiny se dále skládá z těchto dvou složek
Pevná cena za měsíc – platba, která není závislá na odebraném množství. Pokrývá náklady dodavatele spojené
s vedením agendy zákazníka. U RELAXU je to 79 Kč bez DPH (95,59 Kč včetně DPH) měsíčně.
Cena za komoditu – cena za 1 MWh odebrané silové elektřiny. U běžných ceníků nevíte, jak přesně byla cena stanovena.
U ceníků s fixovanou cenou si můžete v nevhodnou dobu zafixovat vysokou cenu na dlouhou dobu, jiné ceníky Vás
mohou zaskočit náhlou změnou během roku. To se Vám u RELAXU nestane.
Ceny RELAXU vypočítáme dle jasně popsané nákupní strategie, zveřejníme je na začátku kalendářního
roku a po celý kalendářní rok zůstávají stejné. Nemusíte být odborníkem na trh s energiemi, ani neustále
zkoumat různé ceníky. S naším řešením máte jistotu, že Vaše cena kopíruje vývoj na velkoobchodním trhu.

Výpočet ceny za komoditu pro rok 2020
DISTRIBUČNÍ SAZBA

D01d, D02d
Kč

(Kč včetně DPH)

Referenční produkt (Kč/MWh)
Koeficient
Velkoobchodní referenční cena (Kč/MWh)
(koeficient x referenční produkt)
Cena za službu obchodu (Kč/MWh)
Cena silové elektřiny celkem (Kč/MWh)

Referenční produkt
1 296 Kč/MWh

Průměrná cena 1 MWh elektřiny
nakoupené během roku 2019 pro
dodávku zákazníkům v roce 2020.

1296,00

(1568,00)

Když velkoobchodní cena meziročně klesá, zlevníme
Vám automaticky. Pokud roste, zvýšíme cenu pouze
úměrně růstu cen na velkoobchodním trhu.
D25d, D26d, D27d
Kč

(Kč včetně DPH)

D35d

D45d, D56d, D57d

Kč

(Kč včetně DPH)

1296,00

(1568,00)

1296,00

Kč

(Kč včetně DPH)

D61d

1296,00

(1568,00)

Kč

(Kč včetně DPH)

1296,00

(1568,00)

(1568,00)

1,0795

1,0350

1,0603

1,0861

1,0795

1399,00

1342,00

1374,00

1408,00

1399,00

(1693,00)

(1623,00)

(1663,00)

(1703,00)

250,00

250,00

250,00

250,00

(303,00)

1649,00

(1996,00)

=

(303,00)

1592,00

(1926,00)

(303,00)

326 649,99 Kč
Výše těchto cen je k dispozici na
stránkách Pražské energetické burzy,
ceny jsou uváděny v eurech. Pro
přepočet na české koruny se použijí
denní kurzy ČNB střed.

250,00

(303,00)

1624,00

(303,00)

1658,00

(1966,00)

Součet nákupních cen na burze

(1693,00)

1649,00

(2006,00)

/

(1996,00)

Počet burzovních dnů
252

Počet dnů, kdy se během roku
2019 obchodovalo s elektřinou.

Hodnotu referenčního produktu vynásobíme koeficientem pro jednotlivé distribuční sazby a získáme velkoobchodní referenční
cenu. Koeficient zohledňuje rozdíly v rozložení hodinové spotřeby jednotlivých domácností dle distribučních sazeb, kam jsou zařazeny
dle připojených spotřebičů.
Na závěr přičteme cenu za služby obchodu – částka, kterou platíte dodavateli za nákup elektřiny na trhu, za zákaznický servis a za
zabezpečení kompletní fakturace včetně výběru daní a poplatků OTE. U jiných ceníků tuto částku neznáte, je skryta v ceně, u RELAXU
přesně víte, kolik za služby Comfort Energy platíte.

